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Εκτενής περίληψη
Η Άνω Διάβαση Κορινού βρίσκεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κορινού, στην Χ.Θ. 444+700 της
Π.Α.Θ.Ε., και φέρει τοπική οδό άνωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Το τεχνικό έχει κατασκευαστεί σε
δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις, τα δύο πρώτα ανοίγματα Α1-G1 και G1-G2 κατασκευάστηκαν τη
δεκαετία του 1970, ενώ το τρίτο αμφιπροέχον τμήμα, G2-Α2 κατασκευάστηκε σε μεταγενέστερη
φάση, στη δεκαετία του 1990.
Η αρχική μελέτη της Άνω Διάβασης προέβλεπε στην 1η φάση λειτουργίας του τεχνικού, την
κατασκευή ενός πλήρως συμμετρικού φορέα, και συγκεκριμένα των τμημάτων Α1-G1 (7,0m) + G1G2 (10,0m + 45,0m + 7,0m) + G2-A2(10,0m), πάνω από τον υφιστάμενο σήμερα κλάδο προς
Θεσσαλονίκη της ΠΑΘΕ. Το τμήμα G1-G2 είναι από προεντεταμένο σκυρόδεμα, ενώ τα τμήματα Α1G1 και G2-A2 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με την κατασκευή του νέου ανεξάρτητου κλάδου προς
Αθήνα, η μελέτη αρχείου προέβλεπε την καθαίρεση του τμήματος G2-Α2, καθώς και του ακροβάθρου
Α2 και την προσθήκη ενός προεντεταμένου τμήματος G2-G3 (38,0m + 10,0m) και ενός οπλισμένου
τμήματος G3-A2 (7,0m) με αποτέλεσμα την δημιουργία εκ νέου συμμετρικού φορέα ανοιγμάτων
17,0m -45,0 m – 45,0 m -17,0 m.
Τελικά, η οριστική μελέτη του νέου τμήματος της γέφυρας διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την
παραπάνω αρχική πρόβλεψη. Καθαιρέθηκε το τμήμα G2-Α2 και το ακρόβάθρο Α2, αλλά η επέκταση
του τεχνικού κατασκευάστηκε με ένα συμβατικά οπλισμένο, αμφιπροέχον φορέα με ανοίγματα 9,20m
- 24,00m- 9,40m.

Σχήμα 1: Όψη Άνω Διάβασης
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Σχήμα 2: Κάτοψη Άνω Διάβασης

Σχήμα 3: Εγκάρσια τομή προεντεταμένου φορέα Άνω Διάβασης

Σχήμα 4: Εγκάρσια τομή οπλισμένου φορέα Άνω Διάβασης

Σχήμα 5: Μεσόβαθρα παλαιού τμήματος

Σχήμα 6: Μεσόβαθρα νέου τμήματος
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Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της γέφυρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες
επιθεώρησης και ελέγχων που περιλαμβάνουν στατικές δοκιμαστικές φορτίσεις, οπτικούς,
καταστροφικούς και μη καταστροφικούς έλεγχους. Προέκυψε ότι τόσο το παλαιότερο προεντεταμένο
τμήμα της γέφυρας, όσο και το νεότερο τμήμα οπλισμένου σκυρόδεματος, διαθέτουν σήμερα το
μεγαλύτερο τμήμα της αρχικής τους δομικής αξιοπιστίας, χωρίς να παρουσιάζουν βλάβες καθολικές,
αλλά κυρίως μόνο τοπικού χαρακτήρα φθορές. Η πολύ περιορισμένη ενανθράκωση και η μεγάλη
αλκαλικότητα του σκυροδέματος της γέφυρας, που παρέχει προστασία στους κύριους οπλισμούς
προέντασης, που είναι άθικτοι, σε συνδυασμό με την απουσία χλωριόντων και θειικών από τη μάζα
του, αποδεικνύουν έναν πολύ αργό ρυθμό γήρανσης της άνω διάβασης, παρά το γεγονός ότι δεν
συντηρήθηκε ποτέ.
Επιβεβαιώθηκε ότι σήμερα δεν υφίσταται επαφή μεταξύ των δύο φορέων, παρά μόνο υπό
συγκεκριμένες συνθήκες φόρτισης, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών
φορτίσεων (μεταφορά φορτίων από τον προεντεταμένο τμήμα, μέσω του G2 στο οπλισμένο τμήμα,
όταν φορτίζεται το μεσαίο άνοιγμα), γεγονός που επαληθεύτηκε και από τα αναλυτικά μοντέλα.
Η παραπάνω διαφοροποίηση στη θέση G2καθώς και η λειτουργία των εσωτερικών αρθρώσεων που
λόγω των υδάτων που περνούν από τους αρμούς έχουν φθορές που δεν αποκαθίστανται πλέον,
καθιστά μη αξιόπιστη τη συμπεριφορά της γέφυρας σε σεισμό και σε φορτία κυκλοφορίας.
Εκπονήθηκε μελέτη ενίσχυσης της γέφυρας, έχοντας ως βασικούς στόχους την:
α. αναβάθμισής της από κλάση SLW30 σε SLW60/30 κατά DIN 1072 και την
β. αντισεισμική της θωράκιση
Η ενίσχυση της διατομής για την παραλαβή των πρόσθετων φορτίων υλοποιείται με την
κατασκευή πλάκας ενίσχυσης πάχους 15 εκατοστών σ’ όλο το πλάτος του υφιστάμενου
καταστρώματος προσθέτοντας επιπλέον στην ενεργό διατομή της γέφυρας και τα νέα πεζοδρόμια.
Πρόσθετα και για την καλύτερη λειτουργία του διαφράγματος της πλάκας ενίσχυσης και της
αξιόπιστης και σταθερής σύνδεσης των τμημάτων του καταστρώματος, παλαιού και νέου,
προεντεταμένου και οπλισμένου, υλοποιείται πλήρης αποκατάσταση της συνέχειας των διατομών στις
θέσεις G1 και G2.
Ο υφιστάμενος φορέας της γέφυρας δεν έχει σαφή μηχανισμό παραλαβής του σεισμού, αφού τα
εφέδρανα, που είναι σήμερα τοποθετημένα, προκαλούν ασύμμετρα δυσμενείς υπερφορτίσεις
μεμονωμένων βάθρων, ενώ δεν μπορούν να παραλάβουν σε πολλές περιπτώσεις, τις τέμνουσες που
τους αναλογούν.
Σε συνδυασμό με την κατασκευή της άνω πλάκας ενίσχυσης προτείνεται η τοποθέτηση νέων
εφεδράνων έχοντας στόχο την ευνοϊκή κατανομή των σεισμικών φορτίων στα μεσόβαθρα και
ταυτόχρονα την ελάφρυνση - ανακούφιση του ακροβάθρου Α1 από οριζόντια φορτία. Με τα νέα
εφέδρανα:
α. εξασφαλίζεται η ενιαία μετακίνηση του καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση, ώστε να
αποφευχθεί η πρόσκρουσή του στα stoppers των ακροβάθρων, και
β. περιορίζεται η κατά μήκος μετακίνηση του καταστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η πρόσκρουσή
του στα θωράκια των ακροβάθρων.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αντισεισμική θωράκιση της γέφυρας με την επιβολή της
έντασης στοχευόμενα στα μεσόβαθρα, τα οποία είναι δυνατόν να ενισχυθούν, σε συνδυασμό με την
ελάφρυνση - ανακούφιση του ακροβάθρου Α1 από οριζόντια φορτία, στο οποίο δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί καμία επέμβαση. Η ενίσχυση των μεσοβάθρων υλοποιείται με την κατασκευή
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μανδύα 20 εκατοστών σ’ όλο το ύψος τους. Για την παραλαβή των πρόσθετων φορτίων της πλάκας
ενίσχυσης του καταστρώματος και την ανακατανομή των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων η ενίσχυση
της υφιστάμενης επιφανειακής θεμελίωσης των μεσοβάθρων υλοποιείται με την κατασκευή
μικροπασσάλων και κεφαλοδέσμων επί των υφιστάμενων θεμελίων.
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(2006).
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